REGLAMENT SUPERCOPA
MALLORCA 2017

Article 1. Qué és la SuperCopa Mallorca.
La SuperCopa Mallorca de Ciclisme és una competició de ciclisme patrocinada
per la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) i el Consell de Mallorca.
Consisteix en un total de 13 proves de ciclisme amb les modalitats de BTT i
carretera per a les categories de promeses, principiants, aleví, infantil i cadet, tant en
la modalitat masculina com femenina. A les proves on la participació així ho recomani,
la categoria promeses tant a les proves de BTT com a les de carretera es dividirà en dos
grups d’edat.
Article 2. Llicència competitiva.
Els participants han de tenir la llicència del Consell de Mallorca i/o de la FCIB o
han de tramitar la llicència d’un dia segons les condicions fixades per la FCIB.
Article 3. Classificació general SuperCopa Mallorca de Ciclisme.
Les 13 proves programades conformen el Trofeu Supercopa Mallorca de
Ciclisme. El Trofeu Supercopa Mallorca de Ciclisme el guanya el participant amb la
puntuació més alta tenint en compte els 11 millors resultats de les 13 proves. A més
s’estableix una Supercopa de BTT amb els resultats de les 8 proves de BTT. En cas
d’empat a punts decidirà l’empat la suma dels punts obtinguts als diferents
Campionats de Mallorca disputats. Si també hi hagués empat decidirà el millor resultat
a la darrera prova disputada.
S’estableix una classificació per a cada categoria, tant masculina com femenina.
Article 4. Sistema de puntuació.
El sistema de puntuació establert per les categories promeses A, principiant,
aleví, infantil i cadet és el següent:
Posició
Punts
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5

Els corredors promeses B puntuaran 35 punts per cada prova on participin.
Article 5. Entrega de premis SuperCopa Mallorca de Ciclisme.
Els premis del Trofeu SuperCopa Mallorca de Ciclisme s’atorguen, una vegada
acabades totes les proves, durant la Gala de Ciclisme que anualment celebra la FCIB o
esdeveniment equivalent.
Les categories que tenen premis a la general són les següents: principiants,
aleví, infantil i cadet.
El premi consisteix amb un val per material esportiu, excepte per a la categoria
de principiants que consistirà en trofeus. La quantia total a repartir entre les categories
aleví, infantil i cadet, tant masculí com femení es de 1400€.
Els corredors de la categoria de promeses rebran un regal.
Article 6. Campionats de Mallorca
Una prova de cada una de les diferents modalitats serà Campionat de Mallorca
de ciclisme en ruta o BTT. Serà Campió de Mallorca el guanyador de la prova.
Article 7. Inscripció a les proves BTT
Mitjançant la web www.balearbike.com i 14 dies abans de la prova es podrà fer
la preinscripció, que finalitzarà el dijous anterior a les 24:00 hores. No s’acceptaran les
pre-inscripcions posteriors. El pagament es realitzarà per targeta de crèdit. Les
inscripcions el dia de la prova tendran un cost extra (veure llista de preus). El dia de la
prova tots els participants hauran de confirmar amb l’organitzador o el jurat tècnic
l’assistència i presentar la llicència pertinent.
Article 8. Dorsal
El corredor durà a totes les proves el dorsal entregat per la FCIB o
l’organitzador. Per les proves BTT s’entregarà un xip i una placa pel manillar per aquells
que no en tenguin. En cas de pèrdua del xip o la placa s’entregarà un nou xip/placa i es
cobraran 5€.
Article 9. Exempció de responsabilitat
Al inscriure al participant els pares, tutors o responsables declaren acceptar el
present reglament i exclouen a l’organitzador de cada prova i a l’empresa responsable
de la gestió de la SuperCopa dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant les
proves.

Article 10. Us de l’imatge dels participant o assistents.
Al inscriure al participant els pares, tutors o responsables declaren acceptar que
l’organitzador de cada prova i l’empresa responsable de la gestió de la SuperCopa
poden utilitzar l’imatge dels participants per tal de promocionar la SuperCopa o
l’activitat dels organitzadors.

Annex I: Llistat de preus BTT.
Categoria Any den naixement Preu preinscripció Preu mateix dia
Promeses B 2011 en endavant
Gratuit
3€
Promeses A
2009-10
Gratuit
3€
Principiants
2007-08
Gratuit
3€
Alevins
2005-06
3€
6€
Infantils
2003-04
3€
6€
Cadets
2001-2002
5€
10€

